Profiel
Omgaan met mensen en het leggen van nieuwe contacten horen voor mij bij de leukste
kanten van het leven.
Zorg voor mensen in verschillende levensomstandigheden zit in mijn genen of is er via
nurture ingekomen. Hulpverlening zowel lichamelijk als mentaal vormt een rode draad
in mijn werk zoals terug te vinden is op mijn CV.
In mijn werk houd ik van uitdagingen. Dat kan zijn een ingewikkelde hulpverlening of
een opleidingskundige beleidsvraag maar ook een persoonlijke leer/hulpvraag.
Vanuit mijn omgeving hoor ik dat ik benaderbaar ben en prettig om mee te werken.
Woorden die bij mij passen zijn: benaderbaar, verbinden, samenwerken, improviseren,
communicatief vaardig, stressbestendig, leider, analytisch, doorzetten, secuur,
oplettend, empatisch, reflectief, motiverend en creatief.
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Hanneke ter Beek - Westerink
Zuiderzeestraatweg 141
3849 AD Hierden
Vrouw
16-09-1967
Nederlandse
0641133183
hanneketerbeek@solcon.nl
B

Werkervaring

2017

Heden

Communicatiedocent

Academie voor
Ambulancezorg

Bilthoven

Als communicatiedocent verzorg ik de lessen voor de meldkamercentralisten van de
ambulancezorg. In deze lessen gaat het om het aanleren van gespreksvaardigheden
maar vooral ook om het stimuleren van persoonlijke ontwikkeling op het gebied van
communicatie.
8-2017

Heden

Docent/ontwikkelaar/assessor

Academie voor
Ambulancezorg

Harderwijk

Binnen de Academie voor Ambulancezorg ben ik betrokken bij het ontwikkelen en
doceren binnen het initiële curriculum voor Ambulanceverpleegkundigen en -chauffeurs,
bij- en nascholingen en de opleiding tot praktijkbegeleider.
Daarnaast mocht ik meewerken aan het opleiden van ambulanceverpleegkundige en chauffeurs op Curacao.
Voor de initiële opleiding van MKA centralisten verzorg ik de communicatielessen.
10-2013

8-2017

Opleidingsadviseur

GGD Flevoland RAV

Lelystad

Als opleidingsadviseur was ik verantwoordelijk voor het beleid met betrekking tot leren
& ontwikkelen, opleiden, trainen en oefenen van medewerkers binnen RAV Flevoland,
Zowel voor het rijdende deel van de RAV als de MKA/MKB. Zowel de gezamenlijke als
individuele trajecten. Daarbij gaf ik leiding en coördinatie aan een groep van 20
werkbegeleiders/instructeurs.

10-2002

Heden

Ambulanceverpleegkundige/ RRA

GGD Flevoland

Lelystad

Alle voorkomende werkzaamheden binnen de functie van ambulanceverpleegkundige.
Sinds 2009 werk ik ook in de solofunctie van rapid responder. Voor de GHOR vervul ik
de taak van officier van dienst- geneeskundig en ben ik leider kernteam Psycho Sociale
Hulpverlening Ongevallen en Rampen.
2012

Heden

Trainer/Coach

ZZP

Landelijk

Als ZZP geef ik op freelance basis training aan teams met verschillende achtergronden.
De onderwerpen van deze trainingen zijn onder andere: communiceren, feedback
geven, collegiale ondersteuning binnen bedrijven. Aangezien ik brede interesse
opleiding en ervaring heb is het voor mij altijd een leuke uitdaging een training op maat
te ontwerpen in samenwerking met de opdrachtgever.
Ik verzorg training en nazorg aan ondersteuningsgroepen waarin beroepsgerelateerde
trauma's een rol spelen. Voor deze groepen ben ik ook gespreksleider.
2001

2002

SEH verpleegkundige

MC Zuiderzee

Lelystad

Alle voorkomende werkzaamheden op de SEH
1990

2001

CCU verpleegkundige

MC Molendael

Baarn

3-2019

Heden

Opleidingsadviseur ai

De Basis

Doorn

10-2019

Heden

Zelfstandig ondernemer

Zelfstandig adviseur,
trainer, coach

Hierden

Ontwerpen van plannen, beleid en trajecten rond L&D in organizations
Coachen zowel individueel als in teamverband
Trainen op gebied van communicatie en collegiale opvang

Opleidingen

9-2014

2018

HBO

Opleidingskunde

Behaald

Hogeschool Arnhem en
Nijmegen
in Nijmegen

9-2013

7-2014

Post HBO

Professioneel Coach
en Teamcoach

Behaald

Coachboulevard
in Utrecht

8-2012

6-2013

Opleiding

EMDR therapeut

Behaald

BiVT
in Zwolle

9-2007

5-2012

HBO

Psychologie Bachelor

Behaald

Saxion/NTI
in Leiden

6-2009

11-2009

Opleiding

OVD-G

Behaald

NIFV
in Arnhem

2003

2004

Opleiding

SOSA

Behaald

Academie voor
Ambulancezorg
in Amersfoort

2001

2002

Opleiding

SEH

Behaald

Bigra
in Amsterdam

1992

1993

Opleiding

Tropenopleiding

Behaald

Havenziekenhuis
in Rotterdam

1985

1989

Opleiding

Verpleegkundige A

Behaald

J.H. Janssenziekenhuis
in Emmeloord

1983

1985

Opleiding

Intas

Behaald
in Amersfoort

5-2019

5-2019

Opleiding

Trainingsacteur

Behaald

Trainingsacteur
academie
in Zwolle

Activiteiten

Naast mijn 'baan' heb ik een praktijk voor coaching en EMDR
(www.mindandmorecoaching.nl) waar ik cliënten coach met vragen op het gebied van
persoonlijke ontwikkeling, werk- en relatiegerelateerde onderwerpen. Ook wordt ik
gevraagd mee te denken met organisaties bij opleidingskundige vragen.
Verder heb ik ervaring als:
- trainer op het gebied van bedrijfsopvang, communicatie en (team)ontwikkeling
- trainer nazorg aan veteranen en geüniformeerden voor stichting de Basis in Doorn
- instructeur bij de POET (pre-hospitaal obstetric emergency training)
- lid van bedrijfsopvangteam bij ingrijpende gebeurtenissen
- leider kernteam PSH (Pscychosociale hulpverlening bij rampen en ongevallen)
- als lid van een team bij het meerdere malen verzorgen van een vrouwenconferentie in
Burundi op het gebied van family healthcare, pregnancy and childbirth
- co-auteur van het boek: 'Systeemgericht werken in sociale beroepen'. Studieboek
voor de HBO-opleiding MWD en SPH.
- adviseur bij organisaties op het gebied van opleiden/trainen/oefenen.
- lid van ambuteam en hoofdgewondennest bij de GHOR
- praktijkbegeleider
- OR-lid waarvan een aantal jaar als vicevoorzitter
- verschillende commissies vanuit Ambulance Zorg Nederland waaronder:
programmaraad voor leren en ontwikkelen en beroepsontwikkeling en
werkgeverszaken.

Hobby's

Bij mijn vrije tijd horen mensen en gezelligheid, familie en vrienden.
Ik houd van lezen, leren, fotograferen en reizen, cultuur en natuur.

Overige

Naast opleidingen heb ik verschillende cursussen gevolgd en symposia bezocht, onder
andere:
PHTLS, POET, AMLS, GEMS, EuSim, PETC (Toronto, Sick kids hospital),
bedrijfsopvang, hoofd gewondennest en ambuteam, waarnemer bij multi-oefeningen,

verschillende rijtrainingen in het kader van RRA/ OvD-G

